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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas 

permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, Dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik jual beli buku kopian di Risky Fotocopy dan Print Jual beli buku kopian di 

Risky Fotocopy dan Print dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya, jika 

ada pembeli yang akan membeli bisa mengecek terlebih dahulu apakah sudah sesuai 

dengan yang mereka butuhkan jika sesuai maka akad jual beli akan dilakukan secara 

tunai dan hukum jual belinya sah 

2. Jual beli buku kopian di Risky Fotocopy dan Print menunjukkan bahwa dalam jual 

beli tersebut terjadi pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang 

mana penjual menjual barang yang dilarang oleh Undang-Undang khususnya 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tertuang dalam 

ketentuan pasal 9, Oleh karena itu jual beli ini termasuk dalam jual beli yang tidak 

diperbolehkan. 

3. jual beli buku kopian  di Risky Fotocopy dan Print menunjukkan bahwa dalam jual 

beli buku kopian ini memenuhi syarat dan rukun dalam hukum islam Oleh karena itu 

jual beli ini termasuk jual beli yang diperbolehkan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang dilakukan, maka 

peneliti menemukan beberapa hal penting yang harus jadi perhatian bagi kalangan yang 

terkait, baik bagi penjual, pembeli serta peneliti selanjutnya guna menambah wawasan 

keilmuan, keagamaan masyarakat. 

1. Bagi Penjual buku kopian 

Kepada penjual buku kopian sebaiknya sebelum memfotocopy buku ada baiknya 

meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak penerbit agar tidak terjadi pelanggaran 

terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 

2. Bagi pembeli 

Kepada pembeli yang mayoritas adalah mahasiswa IAIN Tulungagung, sebaiknya 

anda lebih menghargai karya cipta oranglain, tidak selalu membeli buku kopian 

dengan harga yang jauh lebih murah sedangkan itu merugikan pihak penerbit itu 

sendiri. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan penelitian dan 

pengetahuan tentang jual beli buku kopian, serta memberikan wawasan tentang tema-

tema yang serupa.  

 


